
500-PH/GD
Teplá udržovací skříň na pizzu

Jednoprostorová skř íňka má jeden (1)  ZAP /  VYP nastavi te lný termostat ,  60  °  až  200 °  F  (16 °  až  93  °  C) ;  
jedna (1)  kontrolka ;  a  jeden (1)  udržovací  teploměr pro s ledování  vnitřní  teploty  vzduchu.  Zahrnuty  j sou 
tř ináct  (13)  chromované drátěné pol ice  s  mezerami 2  " (51 mm).  Vnějš í  skř íňka má čtyř i  (4)  přepravní  
rukojet i  z  nerezové ocel i .

MODEL 500-PH/GD:  Teplá  udržovací  skřín z  ušlechti lé  nerezové ocel i  s  prosklenými dveřmi.

MOŽNOSTI NAINSTALOVANÉ Z VÝROBY

• Napětí
 120V 
 230V

• Možnosti dveří
 Prosklené dveře, standard  

Plné dveře, za příplatek

• Možnosti otevírání dveří
 Pravé otevírání dveří, standard            

Levé otevírání dveří,za příplatek

DALŠÍ FUNKCE

 - K dispozici je sestava otočného stojanu.

 - K dispozici je sestava stojanu na nohy.

l HALO HEAT . . . řízený, jednotný zdroj tepla, který 
jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost.

l Úzká teplotní tolerance a rovnoměrná aplikace tepla zajišťují 
rovnoměrné teplo po celé komoře.

l Nízká spotřeba energie.

l Udržuje pizzu, horké předkrmy nebo koláč, horké, čerstvé a svěží až 
několik hodin.

l Ideální pro domácí pizzu a zákaznické výdejny.

l 

l 

Pojme až třináct pizz (406 mm).

Sledování teploty na vnitřním vzduchu.

l Držadla pro snadnou manipulaci.
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ROZMĚRY :   V x Š x H 

exteriÉr:

30-7/8" x 23-1/4" x 20-3/4" (784mm x 591mm x 527mm)

interiÉr:

27-7/8" x 17-3/8" x 17-1/2" (708mm x 441mm x 445mm)

PRODUKT/ KAPACITA

maximum:  Třináct (13) 16" (406mm) Pizzas 

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST KAŽDÉ PIZZY:  (0,9kg)

DOPORUČENÍ INSTALACE
Spotřebič musí být nainstalován na úrovni. Nesmí být 

instalován na místech, kde by mohl být ovlivněn parou, 

tukem, kapající vodou, vysokými teplotami nebo jinými 

vážně nepříznivými podmínkami.

HMOTNOST
bez obalu (34kg) 
s obalem (60kg)

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY : (V x Š x h) 

32" x 32" x 41" (813mm x 813mm x 1041mm)

500-PH/GD
Teplá udržovací skříň na pizzu

ELEKTRICKÉ  PŘIPOJENÍ
voltage phase cycle/hz amps kW 

 120 1 50/60 8.3 1.00 nema 5-15P, 
15a-125V Plug 

nema 6-15P, 15a-250V Plug 
230 1 50/60 4.1 0.95 (usa only) 

cee 7/7, 220-230V Plug

1-3/4"  (45mm)

ELECTRICAL
CONNECTION
5-3/4"  (146mm)
FROM BOTTOM
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MOŽNOSTI & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sestava stojanu Caster 15633
Sestava stojanu na nohy 15634
Police, Chromová deska, Drát sh-2102

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ

Zadní část 3" (76mm)

Přední část 2" (51mm)
Boky 1" (25mm)




